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respeito estas razoens pedincjo-llie fosse S. Ex.a Servido 
mandar retirar as Suas guardas, deixando-me em paz 
naquelas terras de q' Eu estava de posse nesta Capita-
nia, atendendo a q' eu me não adiantava nada a perten-
der aquelas q' S. Ex.a tinha na conformid.0 da disposi-
ção do Ex.mo Sr. Conde da Cunha, não obstante o per-
metirem as Reaes Ordens que restituem esta Cap.ta ao 
Seo antigo estado e jurisdição. 

Mas porque esta minha Carta poderá não ter toda 
a força e aceitação neceSsr.a na Brezença do Ex.mo Sr. 
Conde de Valladares, por isso me encaminho aos pés 
de V. Ex.a com esta Suplica, rogando InstantiSsimam.<" 
a V. Ex.a queira interpor a Sua grande authorid.e e res-
peito p.a q' cesse de todo esta questão e mais não seja 
perturbado naquelas terras de q' entrei de posse ao 
tempo que vim governar esta Capitania, visto não in-
novar eu couza alguma a resip.*0 daquelas q' achey 
ocupadas por p.te daquela Cap.ta de Minas, sem embargo 
de pertencerem, e as mandarem restetuir as Reaes or-
dens attendendo a Ser esta resolução do Ex.mo Conde 
da Cunha até a deciSão da Conta q' deo a S. Mag.ft so-
bre esta matéria. 

Sobre o q' obrará V. Ex." aquilo que entender hé 
mais conveniente ao Serviço de 

lhe mereço. 

A Ill.ma e Ex.a Pessoa de 
5 de Novembro de 1 7 7 1 . 

desta acima 
Minas Geraes 

Guaratinguetá em 1 7 1 4 e já vai registado no 1.° 1." da 
Secretaria particular a fls. 2 3 7 V . 

Copia do Alvará de 2 de Dezembro de mil e Sete 
Centos e vinte, porq' S. Mag.e manda fazer a divisão 
dos d.os dous Governos pelos mesmos confins q' tem a 
Camera de São Paulo com a do Rio das Mortes, e fica 
registado no mesmo livro fls. 2 4 0 . 


